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Tiltakshavar sitt ansvar 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) 27.06.2008 

Kapittel 23. Ansvar i byggesaker 

§ 23-2. Tiltakshaver  

       Tiltakshaver etter denne lov er den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av. Skifte av 
tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen av både den opprinnelige og nye 
tiltakshaver.  

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.  

 

Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) - 26.03.2010 

Kapittel 12. Ansvar  

§ 12-1. Tiltakshavers ansvar  

       Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye ansvarlige foretak ved opphør eller andre endringer i 
ansvarsrettene. Tiltakshaver er ansvarlig for innbetaling av byggesaksgebyr til kommunen. Kommunen 
kan i alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver.  

       Der tiltakshavers ansvar ikke videreføres til ansvarlige foretak, jf. plan- og bygningsloven § 23-1 andre 
ledd, har han ansvar for at søknad, prosjektering og utførelse er i samsvar med krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven. Ansvaret omfatter blant annet  

a) ansvar for å varsle naboer, motta og redegjøre for nabomerknader, og for søknadens innhold for 
øvrig  

b) ansvar for plassering, eventuell utarbeidelse og oppdatering av gjennomføringsplan, jf. § 5-3, og for 
søknad om ferdigattest.  

       Der tiltakshaver er godkjent som selvbygger etter § 6-8, er han ansvarlig for de deler av tiltaket der 
det ikke benyttes foretak med selvstendig ansvarsrett.  

       Tiltakshaver har ansvar for at det iverksettes kontroll der dette kreves etter § 14-2, § 14-3 eller § 14-
4.  

0 Endret ved forskrift 30 juni 2010 nr. 1041 (i kraft 1 juli 2010).  
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Tiltak 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) 27.06.2008 

§ 1-6.Tiltak 

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre 
tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av 
eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av 
arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner. 

Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid med lovens 
bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf. kapittel 20 
om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 
20-6. 

Andre ledd kommer ikke til anvendelse for tiltak som omfattes av §§ 20-7 og 20-8 om skjermingsverdige 
objekter i medhold av sikkerhetsloven. 

0 Endret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 6 feb 2015 nr. 91). 

Kapittel 20. Søknadsplikt 

20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 

Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov: 

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg  

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a  

c) fasadeendring 

d) varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 
tiltak som nevnt under bokstav a  

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a 

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner  

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører 
fravikelse av bolig  

h) oppføring av innhegning mot veg 

i) plassering av skilt- og reklameinnretninger  

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

k) vesentlig terrenginngrep 

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass  

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny 
festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring,7 jf. matrikkellova.8  

Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen 

I kraft 1 juli 2010, se § 34-3. Iflg. res. 18 juni 2010 nr. 896 er installasjon av nytt ildsted frem til 1 juli 2011 unntatt fra 
krav om søknad og tillatelse, jf. første ledd bokstav f, dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. 
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Tiltak som ikkje krev søknad og løyve 

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) 27.06.2008 

20-5.Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 

For følgende tiltak som nevnt i § 20-1, er søknad og tillatelse ikke nødvendig dersom disse er i samsvar 
med plan: 

a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse  

b) frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i bokstav a, som oppføres på bebygd 
eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som ikke underbygges 
med kjeller  

c) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder  

d) mindre tiltak i eksisterende byggverk  

e) mindre tiltak utendørs  

f) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere 
dokumentert utførelse  

g) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten  

Departementet kan gi forskrift om hvilke tiltak som omfattes av bokstav a-e. Departementet kan gi 
forskrift om tiltakshavers rapportering til kommunen når tiltak etter denne bestemmelse er ferdigstilt. 

Tillatelse er heller ikke nødvendig for tiltak som nevnt i § 20-1 bokstav m når tiltaket skjer som ledd i 
jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan, eller når tiltaket skjer etter krav som nevnt i 
matrikkelloven1 § 9 første ledd bokstav g. Det samme gjelder tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd 
bokstav j når tiltaket ikke skal stå lengre enn 2 måneder. 

Departementet kan i forskrift unnta andre tiltak fra bestemmelsene i §§ 20-2 første ledd og 20-3, 
herunder plassering av anleggsbrakker i mer enn 2 måneder i direkte tilknytning til bygge- eller 
anleggstomt hvor arbeid pågår. 

Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som nevnt i første til tredje ledd, utføres i samsvar med de krav som 
ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Tiltak kan ikke settes i gang før det er gitt 
nødvendig tillatelse eller samtykke fra andre berørte myndigheter, jf. § 21-5. 

0 Tilføyd ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 6 feb 2015 nr. 91), endret ved lov 21 juni 
2017 nr. 97 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 834). 
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Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) - 26.03.2010 

4-1.Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 

Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om 
byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk: 

a. Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og som verken har et 
samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m². Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m 
og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå 
rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan 
plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres 
over ledninger i grunnen.  

b. Tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og som verken har et samlet 
bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m². Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan 
ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.  

c. Frittliggende byggverk som er knyttet til drift av jordbruks, skogbruks- eller reindriftsområder, og som 
verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m². Bygningen kan oppføres i 
én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.  

d. Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:  

1. ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde  

2. reparasjon av bygningstekniske installasjoner  

3. installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller 
branncelle  

4. installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller 
branncelle  

5. installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller 
branncelle.  

e. Følgende mindre tiltak utendørs:  

1. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående 
eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m  

2. levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående 
eller forbundet med bygnings og kan plasseres inntil nabogrense  

3. innhegning mot veg inntil 1,5 m høyde  

4. skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering 
av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade  

5. antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. Panelantenne 
plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem 
som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted 
eller på samme fasade  

6. mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m eller 
forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m  
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7. mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra 
opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. 
På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra 
opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m  

8. graving for kabler  

9. lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd  

10. intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig 
terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på 
landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.  

Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med vilkårene i første ledd. 

Tiltak etter denne bestemmelsen kan ikke settes i gang før det er gitt nødvendig tillatelse eller samtykke 
fra berørte myndigheter. For tiltak unntatt etter første ledd bokstav a, b, c og e må plasseringen ikke 
komme i strid med veglovas bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, 
eller byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. 

For tiltak etter første ledd bokstav a, b og c skal tiltakshaver informere kommunen om tiltaket og 
plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. 

0 Endret ved forskrifter 22 juni 2011 nr. 674 (i kraft 1 juli 2011), 3 nov 2011 nr. 1100 (i kraft 1 jan 2012), 
25 juni 2013 nr. 788, 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015), 6 des 2016 nr. 1451 (i kraft 1 jan 2017). 

 

 

§ 4-2. Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg  

       Følgende tiltak kan plasseres uten søknad eller tillatelse:  

a) Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor 
arbeid pågår  

b) Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd bolig- og fritidseiendom  

c) Campingvogn på campingplass.  

       Plan- og bygningsloven § 30-5 gjelder tilsvarende for disse tiltakene.  
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Tiltak som krev søknad og løyve 

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) 27.06.2008 

 

Kapittel 20. Søknadsplikt 

 

§ 20-4.Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 

Følgende tiltak er unntatt fra reglene i § 20-3: 

a) mindre tiltak på bebygd eiendom  

b) alminnelige driftsbygninger i landbruket  

c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke 
skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år  

d) opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m  

e) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver  

Departementet kan gi forskrift om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen. 

0 Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 6 feb 2015 
nr. 91), 21 juni 2017 nr. 97 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 834). 

 

 

Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) - 26.03.2010 

Kapittel 2. Tiltak som krever søknad og tillatelse  

 

§ 2-1.Varig og tidsbestemt bruksendring 

Varig og tidsbestemt bruksendring er søknadspliktig dersom 

a) byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av 
tillatelse eller lovlig etablert bruk,  

b) endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser, eller  

c) tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt.  

0 Endret ved forskrift 24 juni 2017 nr. 975 (i kraft 1 juli 2017). 
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Kapittel 3. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver  

 

§ 3-1.Mindre tiltak på bebygd eiendom 

Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring, 
fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre 
ledd: 

a) et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² . Tilbygget 
kan i tillegg være underbygget med kjeller.  

b) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal 
(BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m² . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg 
være underbygget med kjeller.  

c) Varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet  

d) Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 
1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og 
reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme 
sted eller på samme fasade.  

0 Endret ved forskrifter 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015), 30 nov 2015 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2016), 
24 juni 2017 nr. 975 (i kraft 1 juli 2017). 

 

 

§ 3-2.Alminnelige driftsbygninger i landbruket 

Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, 
anses som driftsbygning. 

Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav b om alminnelige 
driftsbygninger i landbruket, er: 

a) Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving eller varig og tidsbestemt 
bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).  

b) Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² 
bruksareal (BRA).  

0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015), 
24 juni 2017 nr. 975 (i kraft 1 juli 2017). 
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Krav til søknad 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) 27.06.2008 

Kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader 

§ 21-3.Nabovarsel 

Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at 
de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være 
kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for 
søknaden er gjort tilgjengelig. Dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, 
kan varsling unnlates. 

Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboer og 
gjenboere. Kommunen kan likevel kreve varsling av naboer og gjenboere som ikke er varslet, dersom 
den finner at vilkårene for unnlatt varsling ikke er oppfylt. Kommunen kan også kreve at andre eiere 
eller festere enn de som er nevnt i første ledd, skal varsles. 

Ved riving skal søkeren også varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen. 

Ved delt søknad skal det bare sendes nabovarsel for søknad om rammetillatelse og søknad om tiltak som 
nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m som ikke er avklart i rammetillatelsen, eller endringssøknad om 
det samme. 

Det kreves ikke nabovarsel som nevnt i første ledd når tiltaket er i samsvar med reguleringsplan som er så 
detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser 
ved planbehandlingen, og naboer og gjenboere ble varslet i samsvar med § 12-10 tredje ledd. Er det 
mer enn 5 år siden naboer og gjenboere fikk slikt varsel, gjelder ikke unntaket fra nabovarsling. 

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om nabovarsling. 

0 Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 6 feb 2015 
nr. 91). 

 

 

Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) - 26.03.2010 

Kapittel 5. Søknad og dokumentasjon  

§ 5-1.Generelle krav til søknad og dokumentasjon 

Søknad og vedlegg skal presenteres i en oversiktlig form. Søknad med vedlegg skal sendes kommunen i 
ett eksemplar. 

Ved bruk av elektronisk søknad skal ansvarlig søker kunne dokumentere tiltakshavers underskrift dersom 
kommunen krever det. 

Direktoratet for byggkvalitet kan bestemme at opplysninger og dokumentasjon som skal sendes 
kommunen må fremsettes i en nærmere fastsatt form eller elektronisk format. 

Når søknad gir opplysninger i samsvar med standardiserte blanketter eller elektronisk byggesøknad, kan 
kommunen ikke kreve at opplysningene fremlegges på annen måte. 
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Søknad og vedlegg som ikke er utferdiget på norsk, svensk eller dansk skal vedlegges en oversettelse til 
ett av disse språkene. 

0 Endret ved forskrift 15 juni 2012 nr. 620. Endres ved forskrift 9 juni 2015 nr. 627 (i kraft 1 jan 2016). 

 

§ 5-2.Varsel til naboer og gjenboere 

Når nabo- eller gjenboereiendom er en festet tomt (matrikulert festeenhet), skal både eier og fester 
varsles. 

Varsel skal inneholde de opplysninger etter § 5-4 som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers 
eller gjenboeres interesser. Målsatt situasjonsplan, snitt- og fasadetegninger skal vedlegges varselet, med 
mindre det ikke er relevant. Når tiltaket medfører endret bruk, skal nabovarsel også inneholde 
opplysninger om tidligere bruk. Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken 
bestemmelse det er behov for å dispensere fra. Hvis dispensasjonen berører interesser til naboer eller 
gjenboere, skal begrunnelsen for søknaden om dispensasjon vedlegges. Nabovarsel og kvittering for 
nabovarsel kan gis ved elektronisk kommunikasjon, personlig overlevering eller registrert postsending. 

Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, og det ikke er gitt 
varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd, skal det sendes nytt nabovarsel til alle naboer og 
gjenboere. 

Tidsfristen på 5 år etter plan- og bygningsloven § 21-3 femte ledd om unntak fra nabovarsling gjelder fra 
naboer og gjenboere ble varslet etter plan- og bygningsloven § 12-10. 

Det kreves ikke nabovarsel for innvendige fysiske arbeider i eksisterende byggverk. Det samme gjelder 

a) ved riving av gjenstående deler av eksisterende byggverk som er ødelagt av brann, naturskade, ulykke 
eller lignende akutt hendelse, eller  

b) der kommunen har gitt pålegg etter plan- og bygningsloven § 31-5 og pålegget ikke omfatter tillatelse 
til riving.  

0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015), 
24 juni 2017 nr. 975 (i kraft 1 juli 2017). 

 

§ 5-4.Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak 

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 og § 20-4 skal inneholde opplysninger 
som nevnt nedenfor i tredje ledd bokstav a til q i den utstrekning de er relevante for tiltaket og 
nødvendige for kommunens behandling. 

For midlertidige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 bokstav c skal det i tillegg opplyses om 
plasseringens varighet, og søknaden skal i nødvendig utstrekning inneholde opplysninger om hvordan 
kravene i plan- og bygningsloven § 30-5 er ivaretatt. 

Opplysninger som er relevante ved søknad er 

a) tiltakshaver  

b) eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket  

c) beskrivelse av tiltakets art  

d) tiltakets størrelse og grad av utnytting  

e) forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8  

f) ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter  
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g) tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for 
eventuelle sikringstiltak  

h) konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift § 9-4  

i) minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger  

j) atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann og fjernvarmetilknytning  

k) eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon  

l) om det er avholdt forhåndskonferanse  

m) tegninger og målsatt situasjonsplan  

n) redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel  

o) forholdet til andre myndigheter  

p) gjennomføringsplan  

q) erklæringer om ansvarsrett.  

Ved søknad om rammetillatelse, jf. § 6-4, må alle opplysninger som er nevnt i tredje ledd følge søknaden i 
den utstrekning de er relevante for tiltaket, med følgende unntak 

a) universell utforming og arkitektonisk utforming, jf. tredje ledd bokstav f, skal bare dokumenteres i den 
utstrekning forholdet avklares i rammetillatelsen  

b) for forhold som gjelder sikring mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, jf. 
tredje ledd bokstav g, er det tilstrekkelig at faren er identifisert og muligheten for sikring er utredet  

c) for forhold som atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning, jf. tredje ledd bokstav j, er det 
tilstrekkelig at det er dokumentert at nødvendige rettigheter er sikret  

d) det er tilstrekkelig å dokumentere hvilke myndigheter tiltaket er avklart i forhold til, jf. tredje ledd 
bokstav o  

e) erklæringer om ansvarsrett, jf. tredje ledd bokstav q, kreves for ansvarlig søker og for ansvarlig 
prosjekterende for forhold som avklares i rammetillatelsen.  

0 Endret ved forskrifter 9 des 2011 nr. 1324 (i kraft 1 jan 2012), 8 mars 2015 nr. 206 (i kraft 1 juli 2015), 
14 des 2015 nr. 1631 (i kraft 1 jan 2016), 24 juni 2017 nr. 975 (i kraft 1 juli 2017). 

 


